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ABSTRAK
Dalam sejarahnya, Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, ekstensi Pancasila
sebagai filsafat bangsa Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan
manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kekuasaan yang
dilindungi dibalik Ideologi negara Pancasila.
Dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakan sebagai dasar
pandangan hidup bangsa melainkan dibatasi dan di manipulasi demi kepentingan
politik penguasa pada saat itu.
Akibatnya adalah kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah, selain itu turunnya nilai-nilai yang ada pada pancasila dan masyarakat
tidak mau menggunakannya untuk dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Jagalah

nilai-nilai

luhur

yang

terdapat

pada

pancasila

agar

terbentuk

masyarakatyang memiliki karakteristik yang berbudaya, bermartabat, adil, bersatu
dan cinta damai dan tak terpengaruh budaya asing yang dapat mengubah nilai -nilai
yang terdapat dalam pancasila.
Mari jadikan Pancasila sebagai dasar setiap tindakan, rencana dan Pradigmapradigma yang akan dilakukan pemerintah di Negara Indonesia yang memiliki nilainilai Pancasila dan nilai kehidupan masyarakat di dalam nya.
Nilai ‐ nilai yang terkandung didalam khasanah kehidupan masyarakat
Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai‐nilai kebangsaan Indonesia.
Kemudian nilai‐nilai kebangsaan dimaksud dirumuskan secara konkrit serta
dijadikan landasan dan pedoman didalam pembentukan dan penyelenggaraan
negara, serta didalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Dasar Negara Indonesia adalah pancasila, dimana pancasila itu memiliki nilainilai yang bermakna yang terdiri atas bagaian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila yang
tiap sila-silanya meniliki nilai-nilai ketuhanan serta kemanusiaan yang pada
hakikatnya merupakan satu kesatuan. setiap sila tidak dapat berdiri sendiri,terpisah
dari sila-sila yang lain karna memiliki nilai-nilai norma kemanusiaan.

BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang :
Lebih dari 60 tahun penyelenggaraan pemerintahan negara ternyata masih
diwarnai banyak kemelut politik, termasuk berbagai gangguan keamanan yang
sangat mengganggu keamanan negara. Adu politik

akibat perbedaan visi

kenegaraan, dengan mudah berdampak pada kehidupan masyarakat bawah, dan
berpengaruh terhadap menurunnya hubungan sosial di masyarakat.
Akibatnya, kondisi persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin longgar
di masyarakat. Disisi lain, benturan kepentingan politik dapat menghambat
kemajuan bangsa, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Seharusnya segenap bangsa Indonesia sadar bahwa hanya dengan mengutamakan
kehendak bersama dan demi satu tujuan bersama, bangsa ini bisa berhasil
mewujudkan cita‐citanya, yaitu merdeka, lepas dari belenggu penjajahan. Tetapi,
sejarah telah membuktikan bahwa ketika bangsa ini melupakan tujuan bersama‐nya,
serta dengan sadar mengingkari konsensus yang juga telah didasari oleh kehendak
bersama, maka yang terjadi adalah munculnya berbagai bentuk konflik social,
perlawanan bersenjata di dalam negeri, dan munculnya ide‐ide separatis. Akibat dari
kesemuanya ini yaitu beban penderitaan yang mesti ditanggung oleh rakyat.
Oleh Kesadaran bangsa yang kemudian melahirkan cita‐cita kemerdekaan
Indonesia, pada dasarnya tumbuh dan berkembang oleh dorongan kehendak
bersama, seluruh masyarakat berbudaya, yang tersebar di seluruh wilayah
Nusantara. Maksudnya tidak lain adalah demi membangun Satu masyarakat baru
yang utuh sebagai Satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. “Seperti dikatakan
Presiden Soekarno dalam amanatnya pada peresmian Lemhannas di Istana Negara,
Jakarta, tanggal 20 Mei 1965 (Naskah Dokumen Departemen Penerangan RI), yang
mengangkat teori Ernest Renan maupun Otto Bauer, bahwa Bangsa (Nation) adalah

jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu dan hidup bersama. Bangsa adalah
juga merupakan masyarakat dengan kesatuan spirit/karakter”. Hadirnya kedua teori
Barat

yang

dirujuk

Bung

Karno

diatas

bukanlah

gambaran

dari

sikap

ke‐Barat‐Barat‐an.
Bung Karno, seperti juga para pencetus ide kebangsaan Indonesia lainnya,
sungguh menyadari bahwa bangsa Indonesia yang dicita‐citakan adalah sebuah
himpunan dari berbagai ragam masyarakat budaya, adat, bahasa lokal/daerah,
bahkan juga agama dan keyakinan. Disini nampak bahwa ide kebangsaan Indonesia
sejak awal tidak diniatkan untuk menyatukan segala bentuk keragaman yang ada ke
dalam suatu keseragaman. Warna‐warni lokal justu ingin tetap dijaga dan dipelihara
karena keragaman itu merupakan kekuatan lokal, yang dengan demikian juga
merupakan kekuatan seluruh bangsa dan sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.
Disadari pula bahwa bangsa yang akan lahir itu akan hidup dan tinggal bersama
dalam satu kesatuan wilayah (Negara), yang merupakan kumpulan pulau‐pulau yang
banyak jumlahnya. maka kehendak untuk bersatu dan hidup bersama harus
senantiasa terjaga dan terpelihara. Karena hal itu merupakan faktor perekat utama
yang sekaligus akan tetap menjiwai dan menyemangati setiap perjuangan di
sepanjang hidup bangsa Indonesia.
Disamping itu, seluruh komponen masyarakat yang bineka ini harus tetap
berada dalam satu kesatuan dan karakter, yang menjadi jati diri bangsa Indonesia,
yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan cerdas dan bijak, serta
dilandasi kepekaan nurani yang sangat dalam, para Pendiri Bangsa (the Founding
Father) kita berhasil mengangkat nilai ‐ nilai yang terkandung didalam khasanah
kehidupan masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai‐nilai
kebangsaan Indonesia.
Kemudian nilai‐nilai kebangsaan dimaksud dirumuskan secara konkrit serta
disepakati untuk dijadikan landasan dan pedoman didalam pembentukan dan
penyelenggaraan negara, serta didalam menata kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara selanjutnya. Proses reformasi yang sedang berlangsung
saat ini pada dasarnya adalah sebuah proses konsolidasi bangsa Indonesia, menuju
masyarakat demokratis dan merupakan kesadaran korektif untuk kembali menata
kehidupannya agar menjadi lebih baik demi pencapaian tujuan dan cita‐cita
nasionalnya.
Namun dapat diindikasikan bahwa reformasi ternyata tidak berjalan seperti
yang diharapkan semula, yaitu sebagai sebuah proses perubahan yang sistematis
dan terukur.
Reformasi yang semestinya berjalan diatas norma dan etika demokrasi pada
dasarnya lebih mirip arena adu pembenaran diri, dengan memanfaatkan berbagai
macam media massa yang cenderung provokatif dan agitatif, sehingga situasi dan
kondisi semakin tidak kondusif. Perjuangan kelompok/golongan dengan label “demi
kebebasan” telah melahirkan aneka konflik kepentingan, baik yang bersifat
horisontal maupun vertikal. Disisi lain, tuntutan semakin luas dan semakin sulit
dikendalikan. Hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa reformasi yang mengarah
ide pembaharuan ternyata telah membawa bangsa ini ke dalam cara berpikir yang
semakin mengecil dan sempit.
Berbeda dengan semangat para pendahulu yang mau berpikir membesar
dan luas. Akan lebih memprihatinkan lagi karena dalih “menuju Indonesia Baru”
justru telah mengubah perilaku masyarakat menjadi sangat kurang menghormati
kaidah‐kaidah kehidupan yang pluralis. Konsensus Nasional sebagai manifestasi
kehendak untuk bersatu maupun sebagai satu kesatuan karakter atau jati diri
bangsa Indonesia tidak lagi menjadi pertimbangan utama didalam mengambil atau
menentukan sikap bersama.
Bila keadaan bangsa ini dibiarkan terus larut kedalam situasi seperti
gambaran diatas, serta tanpa upaya nyata untuk segera mengatasinya, dapat
dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi semakin rapuh. Dan, bila kesadaran

kebangsaan tidak pernah di dasari di dalam jiwa setiap warga negara, maka
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta berkehidupan
kebangsaan yang bebas itu hanya akan menjadi kenangan sejarah.
Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila,
yang sejak awal tumbuhnya kesadaran, berbangsa telah diperjuangkan dengan
pengorbanan yang tak ternilai itu, akan hilang dari muka bumi, tercabik‐cabik oleh
semangat disintegrasi yang tak terkendali.
Sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab terhadap nasib bangsa
sekarang dan di masa mendatang, sudah saatnya kita segera melakukan upaya nyata
yang terorganisir terencana secara sistematis dan terukur, untuk memantapkan
kembali nilai‐nilai kebangsaan yang sudah semakin terkikis oleh hingar‐bingarnya
reformasi, disertai dengan semangat optimisme dan kesadaran penuh bahwa hingar
bingar tersebut semata‐mata merupakan proses konsolidasi demokrasi dalam
perjalanan bangsa yang harus dilalui, dari hal‐hal yang bersifat prosedural menuju
hal‐hal yang bersifat kultural dan substantif. Kita perlu mengangkat kembali
nilai‐nilai kebangsaan yang terkandung didalam Konsensus Dasar Nasional, yaitu
falsafah bangsa Pancasila, Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, serta prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, demi meneguhkan kembali jati diri bangsa.
Agar dengan demikian dapat tetap terjaga integritas bangsa dan identitas
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di tengah terpaan arus globalisasi yang
bersifat multidimensional.
Konsensus Dasar, yang merupakan aspek partikularistik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mempunyai peran, antara lain:
merupakan fungsi perekat persatuan, sebagai measurement guide lines
dalam mengelola ketahanan nasional, elemen prediktibilitas dalam hubungan antar
bangsa

dan sarana menegakkan kedaulatan yang disamping mengandung hak

istimewa untuk mengatur hak penegakan hukum di wilayah negara juga harus ada

tanggung jawab pada dunia serta sebagai peringatan dini kepada pemerintah bahwa
: masalah keragaman agama, masalah HAM, masalah persatuan, berdemokrasi,
masalah keadilan sosial merupakan permanent constraint Indonesia, oleh karena itu
perlu dikelola dengan sungguh‐sungguh.
Tonggak‐tonggak sejarah monumental hasil dari kekuatan‐kekuatan
pembaharu yang telah dilalui baik sebelum, pada saat maupun pasca deklarasi
kemerdekaan, memperkuat keyakinan bahwa proses konsolidasi dalam mencapai
cita‐cita dan tujuan nasional cepat atau lambat akan tercapai.

B. Rumusan masalah:
Upaya mengangkat dan memantapkan kembali nilai‐nilai kebangsaan bagi
setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
sangat diperlukan sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang timbul
khususnya menyangkut kondisi kesadaran kebangsaan yang semakin pudar.
Rasa kebangsaan atau nasionalisme pada masyarakat Indonesia saat ini
menunjukkan indikasi yang semakin pudar, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hasil survey yang dilakukan oleh Media Group pada tanggal 1 Nopemeber
2007 tentang persepsi masyarakat Indonesia terhadap Malaysia, 48 %
mempersepsikan sebagai ancaman, 34 % sebagai sahabat, 18 % tidak
memberikan jawaban. Sedangkan perasaan publik terhadap Malaysia, 65 %
biasa‐biasa saja, hanya 25 % yang mengatakan tidak suka, 10 % tidak memberikan
jawaban.
Survei yang dilakukan oleh Media Group dilatarbelakangi oleh keadaan dan
situasi yang berkembang dalam masyarakat di sebagian besar wilayah Republik
Indonesia yang memberikan reaksi terhadap sikap Malaysia yang mengklaim
beberapa karya budaya masyarakat Indonesia sebagai karya budaya Malaysia,
seperti batik dan tarian reog.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lemhannas tahun 2007
mengungkapkan tentang bagaimana sikap dan perilaku masyarakat di daerah
penelitian berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan bernegara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pera ideologi dalam nilai-nilai kehidupan
bermasyarakat rendah, dalam kehidupan berpolitik cukup dan tinggi dalam
kehidupan bernegara. Selanjutnya diungkapkan bahwa peran agama dalam
kehidupan bermasyarakat tinggi, dalam kehidupan berpolitik cukup dan dalam
nilai-nilai kehidupan bernegara peran rendah.
Hasil penelitian di atas, mengindikasikan bahwa terjadi perbedaan yang
signifikan antara peran agama dibandingkan dengan peran ideologi dalam
kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan bernegara, yang seharusnya berjalan
paralel, karena ideologi dan agama dalam falsafah Ideologi Pancasila tidak dapat
dipisahkan. Agama dalam Ideologi Pancasila adalah merupakan roh (sila I
Ketuhanan Yang Maha Esa) untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal yang serupa juga
ditunjukkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Media Group, juga menunjukkan
sesuatu yang tidak sama antara persepsi tentang ancaman dengan perasaan tidak
suka terhadap Malaysia.
Adanya ketidaksamaan peran agama dan ideologi dalam kehidupan
bermasyarakat, berpolitik dan bernegara dan antara persepsi sebagai ancaman
dengan perasaan tidak suka terhadap Malaysia sebagaimana yang diungkapkan di
atas, jelas memberikan indikasi kuat bahwa pada masyarakat kita terjadi apa yang
disebutkan sebagai pudarnya rasa nasionalisme sebagai bangsa.
Berkaitan dengan melunturnya nilai-nilai nasionalisme pada masyarakat
sebagaimana yang diungkapkan di atas, pada tataran empirik di lapangan dapat
dilihat secara kasat mata, beberapa gejala yang ada dan berkembang dalam
masyarakat, antara lain :

A. Menurunnya kadar solidaritas sosial nasional, sebagai nilai dasar integrasi
nasional ditandai dengan banyaknya konflik sosial horizontal yang begitu
mudahnya terpicu oleh hal‐hal yang sepele berupa sentimen‐sentimen
kelompok/golongan atau daerah.
B. Rendahnya penghormatan terhadap nilai‐nilai pluralisme, yang seharusnya
menjadi aset yang menguatkan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya
suatu kelompok/golongan primordial masayarakat yang mendiskreditkan
keberadaan kelompok/golongan lain hanya karena perbedaan‐perbedaan
asal‐usul atau keyakinannya. Pandangan stereotype masih banyak digunakan
didalam menilai hubungan antar individu ataupun kelompok.
C. Rendahnya pemahaman akan makna simbol‐simbol kenegaraan, ditandai
dengan

penggunaan

simbol/lambang

yang

semestinya

menyiratkan

persatuan dan penghargaan terhadap nilai‐nilai kebersamaan, justru
digunakan sebagai alat pembenaran terhadap tindakan destruktif yang justru
sangat menciderai nilai‐nilai persatuan dan kebersamaan itu sendiri.
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini
penulis memperoleh hasil yang diinginkan, maka penulis mengemukakan
bebe-rapa rumusan masalah.
Rumusan masalah itu adalah:
1 . Pada era global ini kita menyaksikan seakan-akan Pancasila begitu hilang
dari bangsa Indonesia, bagaimanakah contoh Kehilangan (nilai-nilai
pancasila)ini ?
2. Bagaimanakah cara untuk memantapkan kembali untuk pemahaman
tentang nilai‐nilai pancasila yang sudah semakin terkikis oleh hingar ‐
bingarnya reformasi?
3. Apakah peran Konsensus Dasar, yang merupakan aspek partikularistik dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara?

BAB II
Pendekatan
Memperhatikan kompleksitas permasalahan nasional dan prinsip‐prinsip
yang perlu digunakan pendekatan :
A. Historis
mengingat bahwa secara de yure dan de facto, Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdiri melalui suatu hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia yang
melibatkan seluruh lapisan masyarakat maupun segenap potensi nasional yang
ada.
Masa penjajahan yang sangat panjang oleh bangsa‐bangsa Eropa dan
Jepang,disamping, telah berdampak pada penderitaan rakyat, ternyata juga telah
menyemai kesadaran baru di kalangan rakyat dari berbagai daerah, di seluruh
wilayah Nusantara.
Politik etik yang diterapkan oleh pemerintah Kerajaan Hindia Belanda
ternyata telah memicu lahirnya rasa dan semangat kebangsaan. Faktor pengaruh
lain yang menjadi pendorong lahirnya pemikiran tentang kebangsaan dan
kemerdekaan adalah kesempatan memperoleh pendidikan baru, sehingga
mampu mengembangkan pemikiran yang lebih maju, rasional dan profesional.
Dari sinilah kemudian impian yang berkenaan dengan kebangsaan dan
kemerdekaan

diwujudnyatakan

menjadi

bentuk-bentuk

gerakan

dan

perkumpulan, baik yang berciri kedaerahan, keagamaan, politik, maupun profesi.
Berbagai gerakan dan perkumpulan yang terorganisir mulai terbentuk pada awal
abad XX (Donald Wilhelm, 1981) Contoh gerakan dimaksud antara lain; Boedi
Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Jong Java (1915), Jong Sumatera Bond
(1917) Jong Minahasa (1918), Jong Ambon, Perkoempoelan Madoera,
Perkoempoelan Timoer, Perhimpunan Indonesia di Belanda. Selain itu, terdapat
pula perkumpulan campuran pribumi dan non pribumi, yang sama‐sama

menginginkan kemerdekaan seperti Indische Partij (1912), Indische Sociaal
Democratische Vereeniging (1914), Indische Sociaal Democratische Partij (1917).
Melalui gelombang pasang surut perjuangannya, berbagai pergerakan
kebangsaan tersebut akhirnya membulatkan tekad untuk menyatukan segenap
potensi perjuangan demi terciptanya satu kekuatan yang lebih besar untuk
merealisasikan segala impian kebangsaan dan kemerdekaan. Sumpah Pemuda
yang diikrarkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 merupakan
wujud tekad seluruh komponen masyarakat Nusantara untuk menyatukan diri
sebagai satu bangsa, dalam satu wadah kesatuan tanah air, serta menjunjung
tinggi bahasa persatuan, Indonesia.
B. Sosiologis
Bangsa Indonesia baru saja memperingati kembali sebuah hari yang sudah
membudaya bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut lahir Pancasila,
sebagai dasar negara yang dihormati dan telah dianggap sebagai alat yang dapat
memayungi

masyarakat

Indonesia

dan

telah

sekian

tahun

mampu

mempersatukan dan melindungi kemajemukan rakyat Indonesia dari berbagai
gangguan dan rintangan kehidupan. Pancasila adalah bangunan tempat tinggal
bersama, dalam tatanan kehidupan keanekaragaman suku, agama, golongan dan
ras yang dapat diterima oleh semua untuk hidup saling berdampingan
membangun bangsa . Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dalam
mengatur penyelenggaraan negara disegala bidang, baik bidang ideologi, politik,
ekonomi, sosial-budaya dan hankam. Era global menuntut kesiapan segenap
komponen bangsa untuk mengambil peranan sehingga dampak negatif yang
kemungkinan muncul, dapat segera diantisipasi. Kesetiaan, cinta tanah air dan
patriotisme warga negara kepada bangsa dan negaranya dapat diukur dalam
bentuk kesetiaan terhadap falsafat negaranya. Kesetiaan ini akan semakin
mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan dan keunggulan

Pancasila sepanjang masa. Pancasila dalam kedudukannya sebagai Ideologi
negara, diharapkan mampu menjadi filter dalam menyerap pengaruh perubahan
jaman di era globalisasi ini. Nilai-nilai Ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam
penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual.
C. Yuridis
Dengan cara mempedomani ketentuan‐ketentuan nilai, norma dan standar
yang ada serta mempunyai relevansi yang kuat dalam menata kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III
Pembahasan
Di era global ini kita menyaksikan seakan-akan Pancasila begitu hilang dari
bangsa Indonesia terutama dalam politik kenegaraan, padahal Pancasila
sesungguhnya merupakan ideology bangsa/negara Indonesia yang terwujudkan
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara kesatuan Republik
Indonesia, dan tujuan negara/bangsa Indonesia.
Contoh Kehilangan (nilai-nilai pancasila)ini antara lain:
1. Dalam berpraktek politik kenegaraan, yang menonjol kini adalah aktualisasi
ideologi-ideologi-aliran/ideologi-ideologi-partisan

yang

ditunjukan

oleh

pribadipribadi, partai-partai politik, ormas-ormas, daerah-daerah, dan lain
sebagainya. Mereka cenderung mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok,
golongan, atau daerah daripada kepentingan bangsa dan negara untuk bersamasama mengatasi krisis bangsa yang multidimensional.

2. Dalam berpraktek ekonomi nasional, yang menonjol kini adalah aktualisasi
jualbeli uang, lobi bisnis politik-uang, perebutan jabatan publik ekonomis, dan
lain sebagainya yang ditunjukan oleh para konglomerat, para pialang saham (baik
pemain domestik maupun internasional), para politisi/partisan partai politik, atau
yang lainnya yang seringkali mengabaikan kepentingan yang lebih luas, lebih
besar, dan lebih jauh ke depan untuk kepentingan bangsa dan Negara pada
contoh fenomena tersebut, salah satu solusinya dengan cara reaktualisasi nilainilai Pancasila. Reaktualisasi Pancasila itu tepat yang pada akhirnya akan dapat
memahami UUD 1945 secara benar.

Yang diperlukan pemahaman nilai-nilai pancasila:
1. Yang dilatarbelakangi oleh pengetahuan empiris dan objektif dari sejarah nilai –
nilai budaya bangsa Indonesia sejak budaya suku-suku asli sampai dengan saatsaat menjelang tanggal 18 Agustus 1945 ketika Pancasila disahkan oleh PPKI.
2. Pancasila itu milik Bangsa Indonesia dari dulu yang lahir dan berkembang dalam
sejarah bangsa Indonesia.
3. ideologi Pancasila itu berguna dalam menjawab dan mengatasi permasalahan
bangsa Indonesia di masa kini dan mendatang, yaitu terutama permasalahan
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.
Tegasnya, kini tidak bisa lagi memahami Pancasila dan UUD 1945 secara
mengabaikan nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia dengan berpikir dan bersikap
eksklusif seakan-akan pihak dirinya yang paling benar, dan menutup diri dari
pengaruh globalisasi. Dasar Negara kita Indonesia adalah pancasila, dimana
pancasila itu memiliki nilai-nilai yang bermakna. Pancasila terdiri atas bagaianbagian, yaitu sila-silaPancasila yang tiap sila-silanya meniliki nilai-nilai ketuhanan
serta kemanusiaan yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Dasar negara

Indonesia terdiri atas 5 sila, namun demikian sila-sila Pancasila itu merupakan satu
kesatuan dan keutuhan. Maka,dasar filsafat negara Pancasila merupakan satu
kesatuan yang bersifat majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak
dapat berdiri sendiri,terpisah dari sila-sila yang lain. Kelimanya bersama-sama
menyusun pengertian yang satu dan bulat.
Konsensus Dasar, yang merupakan aspek partikularistik dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai peran, antara lain :
merupakan fungsi perekat persatuan, sebagai measurement guide lines dalam
mengelola ketahanan nasional, elemen prediktibilitas dalam hubungan antar bangsa
dan sarana menegakkan kedaulatan yang disamping mengandung hak istimewa
untuk mengatur hak penegakan hukum di wilayah negara juga harus ada tanggung
jawab pada dunia serta sebagai peringatan dini kepada pemerintah bahwa : masalah
keragaman beragama, masalah HAM, masalah persatuan, berdemokrasi.

Bab IV
Penutup
A. Kesimpulan:
Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ;
a) Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada nilai‐nilai yang digali dari bumi
Indonesia dan dimiliki bangsa Indonesia. Nilai‐nilai tersebut bersumber dari
empat consensus dasar bangsa yaitu ; Pancasila, Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.
b) Perkembangan lingkungan strategis telah menimbulkan perubahan di
seluruh aspek kehidupan termasuk pola sikap, pola pikir, dan pola tindak
masyarakat. Perubahan tersebut dirasakan sangat mempengaruhi kehidupan
nasional sehingga dapat mengurangi rasa kebersamaan, kekeluargaan dan
gotong royong sebagai cirri khas utama dan kepribadian bangsa Indonesia
yang apabila tidak diantisipasi secara tepat dapat memperlemah persatuan
dan kesatuan bangsa.
c) Sejalan dengan perkembangan kehidupan, nilai‐nilai yang dimilki bangsa
Indonesia juga mengalami perkembangan, oleh sebab itu sebagai bangsa
yang telah menegara harus memiliki kemandirian yang didukung oleh jati diri
bangsa. Nilai‐nilai tersebut seyogyanya diseimbangkan, diselaraskan dan
diserasikan dengan perkembangan yang terjadi tanpa menghilangkan
nilai‐nilai dasar yang telah dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia.
d) Dasar Negara kita Indonesia adalah pancasila, dimana pancasila itu memiliki
nilai-nilai yang bermakna. Pancasila terdiri atas bagaian-bagian, yaitu silasilaPancasila yang tiap sila-silanya meniliki nilai-nilai ketuhanan serta

kemanusiaan yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Dasar negara
Indonesia terdiri atas 5 sila,namun demikian sila-sila Pancasila itu merupakan
satu kesatuan dan keutuhan. Maka,dasar filsafat negara Pancasila
merupakan satu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal.
B. Saran:
Guna mendapatkan hasil rumusan yang lebih baik perlu disarankan sebagai
berikut ;
a. Memperluas keanggotaan kelompok kerja perumus nilai‐nilai kebangsaan
dengan melibatkan pejabat/personil institusi terkait diluar Lemhannas RI.
b. Merumuskan payung hukum dan metoda sosialisasi nilai‐nilai kebangsaan
sehingga dapat menjangkau seluruh komponen bangsa.

BAB V
Referensi:


Undang‐undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama
pembukaan terkait dengan Dasar Negara, Cita‐Cita Nasional dan Tujuan
Nasional.

 Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.
Amanat P.J.M. Presiden Soekarno pada pelantikan pimpinan Lembaga
Pertahanan Nasional di Istana Merdeka, tanggal 10 Mei 1965.


Amanat Presiden Soekarno pada Peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di
Istana Negara Djakarta, tanggal 20 Mei 1965.



Amanat P.J.M. Presiden Soekarno dihadapan para lulusan angkatan pertama
Lembaga
Pertahanan Nasional di Istana Bogor, tanggal 11 Desember 1965.
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